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Justerandes signatur: 

   

 
Protokoll styrelsemöte 2020-02-20 SSRK Norrbotten 

 
Plats: Telefonmöte 
Tid: 19.00 
 
Närvarande: Anneli Utter, Anna Vikström, Ingrid Grundström, Sverker Bergdahl, A-K 
Levin, Tina Siikavaara, Lisbeth Alakangas,  
 
Ej närvarande: Astrid Rendahl, Carina Isacson, 
 
Mötets öppnande 
 

§ 139 Anmälan av övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
§ 140 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes. 
 
§ 141 Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Till justerare valdes Lisbeth Alakangas 
 
§ 142 Föregående protokoll, avdelning samt sektioner 
Protokoll från föregående möte godkändes. 
 
§143 Inkomna skrivelser och remisser 
 
Remiss avseende utbildning av ny jaktprovsdomare inkom 2020-02-14 (UT-035-
171.1). Svar senast 2020-03-06. 
 
Remiss avseende utbildning av ny viltspårdomare inkom 2020-02-14 (UT-050-113.1). 
Svar senast 2020-03-06. 
 
Inbjudan till representantskapsmöte och funktionärsträff 18-19 april i Stockholm har 
inkommit. Anmälan senast 30 mars. 
 
§ 144 Utgående skrivelser och uppdrag 
Inga utgående skrivelser eller uppdrag. 

§ 145 Rapport ordförande 
Svar från HS angående SSRK Norrbottens fråga om sektionstillhörighet är att en 
ändring i sektionsstadgarna och eventuellt avdelningsstadgarna måste göras. De vill 
att SSRK Norrbotten skickar förslag på lydelse till ändring. 
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SSRK Norrbottens förslag på lydelse till ändring av stadgarna är följande: 
 
"Som medlem tillhör man den sektion inom vars område man är bosatt, alternativt 
den sektion medlemmen av särskilda skäl önskar tillhöra" 
 
Förslaget kommer att tas upp på årsmötet för beslut innan det skickas till HS. 
 
§ 146 Rapport vice ordförande 
Inget att rapportera. 
 
§ 147 Rapport kassör 
Kassör redovisade ekonomisk rapport som godkändes.   
 
§ 148 Rapport sekreterare  
Verksamhetsberättelsen är upprättad och utskickad till styrelsen för korrektur. 
 
§ 149 Rapport viltspårssekreterare 
Beslut togs om att Kirunasektionen även i år administrerar viltspårproven som domarna  
i Gällivare dömer. 
 
§ 150 Rapport utbildningssekreterare 
Svar från utbildningsansvarig i HS har inkommit angående SSRK Norrbottens 
önskemål om att en delvis webbaserad instruktörsutbildning. 
 
SSRK ställer sig positiv till att använda ny teknik avseende distansutbildning men 
anser att de saknar kompetens i frågan. De söker därför kunniga ute i avdelningarna 
som har kunskap om tekniken som krävs vid distansutbildning. Förslag på personer 
kan skickas till utbildningsansvarig i HS. 
 

§ 151 Rapport jaktprovssekreterare spaniel 
Inget att rapportera 
 
§ 152 Rapport jaktprovssekreterare retriever 
Inget att rapportera 
 
§ 153 Rapport jaktprovssekreterare tolling 
Inget att rapportera. 
 
§154 Rapport exteriöransvarig 
Anmälan för Piteåutställningen måste eventuellt stängas och öppnas igen i april efter 
att anmälningstiden för Bodenutställningen har stängt då det har uppstått problem 
med att ha två utställningar öppna samtidigt i anmälningsprogrammet. Ingrid ska 
kontakta Piteåsektionen för att hitta en lösning. 
 
Styrelsen beslutar att medlemmar som hjälpt till på avdelningens inofficiella 
utställningar i Boden ska bli bjudna på middag som tack för hjälpen. 
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§ 155 Årsmöte 
Anna fixar fika, Ingrid hämtar nyckel till lokalen, Anna och Anneli skriver ut alla 
årsmöteshandlingar. 
 
§ 156 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 156 Nästa möte 
Nästa möte 2020-03-14 kl.12.00 innan årsmötet. 
 
§ 157 Sammanfattning mötet 
Mötessekreteraren sammanfattar mötet. 
 
§ 158 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
………………………………………..     …………………………………………….. 
Ordförande:  Anna Vikström    Mötessekreterare: Anneli Utter 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Justerare: Lisbeth Alakangas 


